Jaarverslag JVC Cuijk seizoen 2020-2021

1. Inleiding.

.
Wij hebben als vereniging een bewogen periode gehad, waaraan eigenlijk nog steeds
geen einde is gekomen. COVID 19 heeft ook onze vereniging de nodige parten gespeeld,
met name op sportief gebied. Een veel te lange tijd hebben wij weinig of geen sportieve
activiteiten meer kunnen ontwikkelen. Dankzij staatssteun en steun van alle sponsoren
en vrijwilligers hebben wij ons hoofd boven water kunnen houden. Dit is echter zeker niet
voor herhaling vatbaar. Wij hopen dan ook als bestuur, dat er in de nabije toekomst niet
nog eens een lockdown of andere beperkende maatregelen komen, die onze sportieve
activiteiten kunnen dwarsbomen.
Natuurlijk hebben onze vrijwilligers en ook het bestuur niet stil gezeten. Wij zijn allen
druk doende geweest om daar waar er ruimte was activiteiten te ontwikkelen op sportief
gebied. Denk daarbij aan de trainingen, de zaterdagspelvormen en alle andere
activiteiten die binnen de mogelijkheden die er op dat moment waren werden opgepakt
en benut. Daarvoor is de vereniging veel dank verschuldigd aan al die medewerkers die
zich daarvoor ten volle hebben ingezet.
Op financieel gebied heeft het bestuur een mogelijkheid om onze financiële positie te
versterken onderzocht en verder uitgewerkt. Geprobeerd is om met behulp en met
toestemming van onder meer de gemeente Cuijk hieraan handen en voeten te geven.
Helaas is ons verzoek aan de gemeente Cuijk om te komen tot een volledige sanering
niet ingewilligd. Ons is echter van de kant van de gemeente wel de steun toegezegd om
samen met de gemeente en onze huisbankier te zoeken naar een finale oplossing. Daar
wordt op dit moment hard aan gewerkt. De penningmeester zal hierover in deze
vergadering nadere informatie geven.
Verder heeft het bestuur zich bezig gehouden met het herschikken en verbeteren van de
statuten, zodat deze weer up to date zijn met het oog op de komende wetswijzigingen
die daarop van invloed zijn. Deze aanpassingen zijn na goedkeuring van de leden bij de
notaris vastgelegd.
Nu wij inmiddels het grootste deel van de jubileumactiviteiten van het negentigjarig
bestaan achter de rug hebben kunnen we des te trotser zijn op onze vereniging. Alle
activiteiten zijn namelijk uitgedacht en uitgevoerd door onze leden vrijwilligers zelf en
wel zodanig, dat menig bestuur daar met enige jaloezie naar zal hebben gekeken. Het
bestuur heeft slechts zijdelings geassisteerd en dit zegt eigenlijk alles.
Het jeugdkampement op onze accommodatie, het fierljepgala, de Kuukse Kup, de
historische diaserie, het jeugdfeest, de vrijwilligers barbecue, de Molukse middag, het
jubileumdiner, dit alles heeft de binding tussen de leden geweldig bevorderd. Bovendien,
en dit zal niet vaak voor komen, hebben de jubileumfestiviteiten geld opgeleverd voor de
vereniging. Met grote waardering heeft het bestuur de mensen en de groepen die zich
voor deze evenementen sterk hebben gemaakt allen via de leiders van deze festiviteiten
bedankt voor hun inzet.
Gelukkig is nu het nieuwe voetbalseizoen van start gegaan. Alle elftallen kunnen zich
eindelijk na anderhalf jaar wachttijd door Corona weer meten met de elftallen van andere
voetbalverenigingen. En daar is het ons als club natuurlijk om te doen.

2. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van JVC Cuijk bestond dit seizoen uit:
Ton van Elk de Freese
Sjaak Wellesen
Jacques Arts
Maurits de Boer
Huub van de Cruijsen
Robert Vredeveld
Nella Ririmasse

Voorzitter – Commerciële zaken
Secretaris - Facilitaire zaken
Penningmeester - Horecazaken
Communicatie
Accommodatie
Voetbalzaken – Vrijwilligers zaken
Notulist

3. Contributie, Kledingfonds, Participatiebijdrage
Contributie
De contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 staan hierna in een tabel vermeld.
De bedragen zijn gelijk aan die van het vorige seizoen. Gelet op de Coronaperikelen is
geen verhoging toegepast.
Ook is besloten dit seizoen geen toeslag voor de prestatieve teams in rekening te
brengen. De bijdrage kledingfonds voor alle spelende leden bedraagt € 20,00 per
seizoen.
Participatiebijdrage
Van alle leden wordt verwacht dat ze elk seizoen een participatiebijdrage leveren in het
functioneren van de vereniging.
Bij leden jonger dan 15 jaar wordt die bijdrage van de ouders verwacht (1 x per gezin).
Aan leden die geen invulling geven aan deze participatiebijdrage wordt een
bedrag/toeslag van € 50,= in rekening gebracht ( maximaal 1 x per gezin).
Als gevolg van corona is er in het seizoen 2020-2021 een aangepast beleid gehanteerd,
waardoor voor dat seizoen geen bijdrage in rekening is gebracht.
Inning van contributie, bijdrage kledingfonds, participatiebijdrage
• Contributie en bijdrage kledingfonds worden zo veel mogelijk jaarlijks aan het
begin van
• het seizoen geïnd middels een automatische incasso.
• De toeslag voor prestatieteams wordt in de loop van september geïnd.
• De participatiebijdrage wordt in de loop van het seizoen geïnd.
• Aan het in onze ledenadministratie bekende e-mail adres wordt aan ieder lid bij
een inning een specificatie gezonden (Ouders van jeugdspelers: veelal is dit het
adres van uw zoon/dochter!).
• Geen machtiging? Leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een
factuur toegezonden met het verzoek deze zo spoedig mogelijk te voldoen.
Conform de bepaling in het huishoudelijk reglement wordt bij deze leden € 5,=
extra in rekening gebracht.
• Machtiging: door invulling van het Machtigingsformulier (zie
https://www.jvccuijk.nl/contributie/) kun je een machtiging opmaken om deze
vervolgens te versturen naar:
penningmeester@jvccuijk.nl.
Het IBAN nummer van JVC Cuijk is: NL60RABO0110511948
Contributie JVC Cuijk
De bedragen voor het seizoen 2021-2022:
Senioren
€ 140,00
Junioren tot 19 jaar € 140,00

Junioren tot 17 jaar € 125,00
Junioren tot 15 jaar € 105,00
Pupillen tot 13 jaar € 105,00
Pupillen tot 11 jaar € 90,00
Pupillen tot 9 jaar
€ 70,00
Peildatum voor alle hiervoor genoemde leeftijden is 31-12-2020
Spelend 3e en volgend jeugdlid uit één gezin € 20,00
Vanaf het 3e jeugdlid uit één gezin moet in verband met het lidmaatschap van de KNVB
als contributiebedrag alleen een bijdrage betaald worden.
Toeslag voor een lid dat geen vrijwilligerswerk verricht (participatiebijdrage)
€ 50,00
Niet spelend lid, niet actief als vrijwilliger € 50,00
Niet spelende lid, als vrijwilliger actief en KNVB lid op eigen verzoek € 20,00
Niet spelende lid, als vrijwilliger actief en KNVB lid uit hoofde van functie € 0,00
Niet hiervoor omschreven, lid wil spontaan toch een contributiebijdrage betalen € 50,00
Lid, op 30-6-2017 veertig jaar of langer lid, op eigen verzoek KNVB lid € 20,00
Lid, op 30-6-2017 veertig jaar of langer lid, geen KNVB lid € 0,00
Lid, vijftig jaar of langer lid, op eigen verzoek KNVB lid € 20,00
Lid, vijftig jaar of langer lid, geen KNVB lid
Ereleden en leden van verdienste (kosten KNVB op vrijwillige basis) € 0,00
Stichting Leergeld Land van Cuijk
Stichting Leergeld Land van Cuijk is een organisatie, die zich richt op kinderen tussen de
4 en 18 jaar, uit gezinnen met beperkte financiële middelen.
Stichting Leergeld wil deze kinderen ook mee laten doen aan sportactiviteiten om te
voorkomen dat zij op sociaal vlak buitengesloten worden. Dit doet Stichting Leergeld
door financiële ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld voor de voetbalcontributie.
Zie voor meer informatie op de website van de Stichting Leergeld Land van Cuijk:
https://www.leergeldlandvancuijk.nl.

4. Horeca
Nagenoeg het gehele seizoen was de kantine als gevolg van Corona gesloten.
Nieuwe stoelen en barkrukken voor de kantine werden aangekocht en in augustus 2021
geleverd. Er werd een nieuwe kassa aangekocht, maar deze wordt pas in de loop van het
seizoen 21-22 daadwerkelijk in gebruik genomen. De aansluiting op glasvezel via
TWEAK, heeft geleid tot opzegging van de contracten met KPN. Een TV-abonnement met
Canaal Digitaal is onderdeel van de overeenkomst met Tweak.

5. JVC Cuijk Juist NU!
JVC Cuijk Juist NU! zamelt geld in om de club een extra (financieel) steuntje in de rug te
geven. De ingezamelde gelden zijn vooral bestemd voor activiteiten voor de JVC Cuijk–
jeugd, het bekostigen van extra middelen en vervangen van trainingsmaterialen. Ook
kunnen activiteiten en projecten binnen de vereniging financieel ondersteund worden.
Het afgelopen seizoen werden bijdrages geleverd aan onder andere de dugouts, doelen
en ballenkarren, alsmede aan de nieuwe kassa in de kantine.
JVC Cuijk Juist NU! vraagt een bijdrage van € 50 per (kalender)jaar.
Aanmelden kan via: jvccuijk_juistnu@jvccuijk.nl. Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met Robert Weijers (06-53289763) of Jeroen Dirks (06-18359644).

6. Commerciële zaken
De sponsorcommissie heeft het afgelopen voetbal seizoen ondanks de Corona niet stil
gezeten. We danken al onze sponsoren voor hun bijdrage ondanks het feit dat wij geen
echt voetbalseizoen hebben gekend door de maatregelen tegen Covid 19 die ons hebben
getroffen.
Op vijf na zijn alle sponsoren ons trouw gebleven, van wie tien hun contract hebben
verlengd ondanks het feit dat ook zij ongetwijfeld de maatregelen in verband met de
corona in negatieve zin hebben gevoeld. Toch doorgaan met de sponsoring getuigt dan
ook van doorzettingsvermogen en vertrouwen in onze vereniging en natuurlijk een
positieve blik op de toekomst. Echte ondernemers.
De sponsorcommissie is het gelukt om daarnaast nog vijftien nieuwe sponsoren te vinden
in die moeilijke tijd. Ook dit getuigt van een zeer te waarderen doorzettingsvermogen en
club loyaliteit.
Wij mogen de sponsoren en de sponsorcommissie daarvoor zeer dankbaar zijn. Mede
door hun inzet en trouwheid hebben wij ons als vereniging door deze corona perikelen
kunnen handhaven en voelen wij ons bemoedigd.
Er is de afgelopen periode helaas niet veel gedaan voor onze sponsoren. Hier proberen
wij in de inmiddels hervatte voetbalcompetitie verandering te brengen. Er zijn immers
nog enige activiteiten die op stapel staan, waaronder ook nog het sponsorevenement in
het kader van ons negentigjarig bestaan. Verder ligt er nog de uitnodiging aan de
sponsoren voor een thuiswedstrijd van ons eerste elftal. Wij kunnen dan ook onze nieuwe
sponsoren verwelkomen.
Namens allen die betrokken zijn bij de werving en in stand houding van onze
sponsoractiviteiten, dank aan alle sponsoren die onze voetbalvereniging steunen.

7. Communicatie
a. Intern
Ten behoeve van een zuivere ledenadministratie en een goede contributie inning is door
middel van een communicatie schema vastgelegd welke functionarissen aan welke
functionarissen in een tijdvolgorde rapporteren. Dit schema functioneert tot op heden
naar behoren.
Ten behoeve van het bijhouden van de JVC Cuijk site zijn afspraken gemaakt over
procedure en taakverdeling. De essentie van wat belangrijk is kan men op deze site
vinden. De site wordt zo actueel mogelijk gehouden. Niet echter mag men verwachten
dat de site vergelijkbaar is met een professioneel ontworpen en bijgehouden dagblad.
Naast berichtgeving op de site worden de leden geïnformeerd op de social media en ook
persoonlijk gemaild.
b. Extern
Om JVC Cuijk onder de aandacht van de Cuijkse regio te brengen en te houden werd
vanuit de vereniging het onderhoud van de contacten met de pers (De MaasdriehoekCuijks Weekblad, de Stier, de Gelderlander) zeer serieus genomen.
In de pers verschenen vele artikelen. Natuurlijk over de lastige financiële positie van JVC
Cuijk en vooral hoe hiertegen van alles ondernomen wordt. Maar ook over de Santa
Centen Run, JVC United, Meimaand Meidenmaand, de vele jubileumactiviteiten,
individuele trainers en begeleiders en sponsoren.
Al deze artikelen maken duidelijk dat JVC Cuijk bruist van leven. De club is voor Cuijk
behalve een sportieve factor ook een maatschappelijke factor van groot belang. Door o.a.
de concurrentie van beeldschermpjes (versterkt door corona) is bewegen voor de jeugd

steeds minder vanzelfsprekend geworden. Al jaren constateren vele trainers in den lande
een achteruitgang van motoriek en een toename van gewicht. JVC Cuijk heeft er ook in
coronatijd alles aan gedaan om de jeugd sportief bezig te houden. Het plezier in
voetballen kon ‘gewoon’ elke week enkele malen worden gevierd. Dit bindt ons en dit
mocht de (regionale) gemeenschap via de publicaties in de pers en op de JVC site gerust
weten.

8. Voetbalzaken / Technische commissie
Het seizoen 2020-2021 is in sportief resultaat niet te duiden. De gevolgen van de Covid
’19-pandemie lieten hun sporen achter en hebben er voor gezorgd dat er door de KNVB
in het amateurvoetbal geen enkele ranglijst werd opgemaakt.
Wat de ledenaantallen betreft is er een ontwikkeling die we graag willen omkeren.
Bij de jongste leeftijdsgroepen is er onvoldoende aanwas en we hebben daarom dit jaar
ingezet op het werven van nieuwe leden. Dit kent voorzichtige succesjes, maar heeft
echt nog een flinke ‘boost’ nodig. Bij de oudere leeftijdsgroepen is er wel sprake van een
groei in de ledenaantallen.
De wekelijkse activiteiten die JVC United heeft neergezet gedurende de lockdown en de
overige perioden waarin er geen competitievoetbal mocht plaatsvinden, hebben er voor
gezorgd dat we leden hebben behouden en we in de jongste leeftijdsgroepen een kleine
aanwas kregen.
Technische commissie
De basis voor successen wordt gelegd in de jeugdopleiding.
Er is enig verloop geweest in de technische commissie, maar er zijn nieuwe technische
commissie leden toegevoegd. De trainersstaf voor seizoen 2021-2022 werd vroegtijdig
vastgelegd en functioneert op dit moment naar tevredenheid. Het is goed te noemen dat
trainers uit eigen gelederen worden voortgebracht. Jonge trainers die in onze onder 19
en ons eerste elftal spelen hebben een selectieteam onder hun hoede. Jasper Vink (
jo11), Kian Robben ( jo12), Sylvan de Haas ( assistent bij jo13).
Gedurende het seizoen is de technische commissie aangevuld met nieuwe leden. De
technische commissie bestaat nu uit Leo Giesbers, Gerrie Christiaans, John Tijssen, Paul
Renirie, Edwin Smits, Danny Ploem, Khalid Khatoura, Kevin van Boxtel en Alfons Willems.
De keepersafdeling wordt door William van den Berg gecoördineerd. Sjaak Wellesen richt
zijn aandacht op het meisjes voetbal. John Thijssen is hoofd jeugdopleidingen en ook
Kevin van Boxtel heeft een deel hiervan in zijn takenpakket.
De noodzaak om op elke leeftijdsgroep twee technisch-organisatorische coördinatoren te
plaatsen is groot. Hiermee kunnen we de communicatie richting alle teams op pijl
houden. Ligt er teveel bij een paar mensen dan is het onmogelijk om op de juiste manier
te blijven communiceren met de diverse geledingen binnen onze club. Het is van
wezenlijk belang om met iedereen zo goed mogelijk in contact te zijn en blijven.
De status ‘gecertificeerde jeugdopleiding’ op een ‘bronzen’ niveau is nog steeds van
kracht. We willen graag de kwaliteit van onze jeugdopleiding op niveau houden. Scouting
wordt uitgevoerd volgens het gedefinieerde beleid. Hiervoor zijn o.a. diverse gesprekken
gevoerd met de verenigingen in de directe omgeving. Ook de interne scouting ( tot en
met Onder 12) hebben we beter in beeld.
Vrouwenvoetbal
In seizoen 2020-2021 telde de vrouwen/ meisjesafdeling een gezamenlijk damesteam
met buurvereniging SIOL. Dit team speelt competitie op zondag. Een samenwerking die
we als JVC Cuijk graag op meerdere fronten willen versterken. De dames laten zien dat
een samenwerking van SIOL en JVC Cuijk vanzelf ontstaat indien dit een gezamenlijke
wens is van de verenigingen.

Verder is er een dames 1 elftal dat op zaterdag speelt. Het succesvolle meisjes onder 19
heeft de stap naar de senioren gemaakt. Naast het dames elftal kent JVC Cuijk in seizoen
2020-2021 een meisjes team in de leeftijdsklassen Onder 13 en Onder 17. En er is een
groeiend aantal meisjes die voetbalt in een jongensteam.
JVC Cuijk 1
Voor JVC 1 was seizoen 2020-2021 een jaar waarin het seizoen vooral bestond uit lock
downs en perioden van enkel trainen.
Onder leiding van Dennis Straatman werd met een selectie bestaande uit allemaal door
JVC Cuijk zelf opgeleide spelers (met enkele verse jeugdspelers) een seizoen lang
doorgetraind. Ook spelers die hun geluk eerder elders beproefden keerden terug op het
oude nest en spreken vertrouwen uit in de ontwikkelingen bij JVC Cuijk.
Ons huidige eerste elftal is inmiddels een echt verenigingselftal met betrokken spelers en
begeleiding. Zij laten zich zien als echte JVC-ers. De doorstroming van nog meer
jeugdspelers is duidelijk zichtbaar. Het Cuijkse gezicht is dus nadrukkelijk aanwezig en
een promotie in seizoen 2021-2022 zou een kroon op betrokkenheid van deze groep zijn.
JVC Cuijk jeugdafdeling
Het niveau waarop onze selectieteams spelen zorgt er voor dat de betere voetballers uit
de regio zichzelf bij JVC Cuijk melden. Dit is prettig voor het niveau waarop we
voetballen, maar zorgt soms ook voor een ‘knellende’ situatie. We willen graag de spelers
en ouders uit Cuijk binden aan onze club. Zij zijn de vrijwilligers van onze club en zij
dragen bij aan het voortbestaan. Tegelijkertijd vraagt het spelen op divisieniveau soms
om impulsen van spelers die uit de regio komen. We geloven dat binnen JVC Cuijk deze
combinatie mogelijk blijft wanneer we op een zorgvuldige manier hiermee omgaan.
Om met de selectieteams op ‘divisieniveau’ te kunnen blijven voetballen moet niet alleen
de kwaliteit van de spelersgroep op orde zijn, maar ook de trainers van het niveau
waarmee ze bijdragen aan de ontwikkeling van de spelers. Alle selectieteams hebben een
gediplomeerde trainer voor de groep staan. Ook de keepers kunnen bij JVC Cuijk rekenen
op een goede opleiding. Onder leiding van William van Den Berg, Jan Schipper en René
van de Greft zetten zij elke week een grote groep prestatieve en recreatieve keepers aan
het werk.
De resultaten gedurende seizoen 2020-2021 waren niet zichtbaar in de standen op de
ranglijst. COVID 19 zorgde er immers voor dat er uiteindelijk voor geen enkel team een

JVC Cuijk scheidsrechters

Een kleine groep clubscheidsrechters wordt overvraagd. Initiatieven om een interne
scheidsrechter cursus te organiseren strandden telkens door te weinig inschrijvingen. We
zijn hierin afhankelijk van de vrijwillige inzet van leden van JVC Cuijk of enthousiaste
‘buitenstaanders’.
Het faciliteren van het behalen van het verplichte spelregelbewijs voor de jongens onder
17 heeft het afgelopen seizoen stilgelegen. Het blijft echter noodzakelijk het behalen van
het spelregelbewijs te faciliteren. Harold Daamen organiseert een introductiebijeenkomst
en een examenbijeenkomst en dit zorgt er voor dat jaarlijks het grootste deel van deze
jongens het spelregelbewijs haalt. Wordt dit spelregelbewijs niet behaald dat mogen zij
het seizoen daarna niet voetballen in competitieverband. De spelers Onder 19 worden
gedurende het seizoen door de vrijwilligerscommissie als scheidsrechter ingedeeld bij
wedstrijden van de Onder 11 en 12 teams
We zijn als club aangewezen op vrijwilligers die opstaan om wedstrijden te begeleiden.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via vrijwilligers@jvccuijk.nl

9. Activiteitencommissie en JVC Cuijk United.
Door de COVID-19 uitbraak is het grootste deel van het wedstrijdprogramma niet
doorgegaan. Bijzonder inspirerend is dat een groep van ongeveer 12 jeugdleiders en
trainers een aantal voetbal of aan voetbal gelieerde activiteiten heeft opgezet waardoor
op 24 zaterdagen toch een aantrekkelijk programma kon worden gepresenteerd. Dat
deden ze onder de naam van JVC Cuijk United.
De activiteiten commissie organiseerde samen met JVC Cuijk United de Santa Centen
Run. Deze sponsorloop maakte het mede mogelijk om later in het seizoen een aantal
activiteiten te organiseren. Zoals de Nationale voetbal dag, een voetbal zeskamp, een
vrienden en vriendinnendag, etc.
De belangrijkste pijlers van de activiteitencommissie zijn: plezier en betrokkenheid bij
spelers, ouders en sponsoren vergroten en hen bij de club betrekken. Sponsoren zijn
voor ons belangrijk en dat dragen we ook uit in onze communicatie. Zonder de sponsoren
zijn er minder activiteiten.
De activiteiten die de activiteitencommissie organiseert:
JVC Cuijk Kick-off dag
XXS Voetbaldag met diverse levensgrote voetbalspellen.
Sinterklaasfeest voor de jongsten
Het open Nieuwjaarstoernooi in de LACO

•
•
•
•

10.

Jubileum JVC Cuijk 90 jaar.

Op 1 april 2021 bestond JVC Cuijk 90 jaar. Een mooie gelegenheid om de banden weer
eens aan te halen. Daarmee ging een feestcommissie aan het werk. Met als voorwaarde
dat we ons geen financiële risico’s konden permitteren werd een voorlopig programma
opgesteld. De exacte data nog niet bepaald worden onder de druk van de corona
maatregelen. Een aantal geplande evenementen werd elk door een eigen werkgroep
uitgewerkt en uitgevoerd door de vrijwilligers die door de werkgroepen werden
aangeworven. Werner Branje coördineerde de werkgroepen en in tweewekelijkse zoom
vergaderingen werden data afgestemd en sponsormogelijkheden besproken met de
leiders van de werkgroepen. Verder werd gezorgd voor publiciteit en uitnodigingen.
We noemen een aantal zeer geslaagde activiteiten:
-

Uitbrengen van een Jubileumflits onder redactie van Erik Jansen
Jubileumshirt en jubileumbal door Kledingcommissie
Foto presentatie bij diverse activiteiten Maurits de Boer/Mientje Branje
Jeugdkamp voor jeugd tot 15 jaar Erik Janssen/Marloes van Haren e.v.a.
Fierljeppen voor jeugd
Open Fierljep kampioenschappen Geertjan Heijl /Harm van Rhee
I.c.m. fundraising t.b.v. ALS door vriendengroep Oceans
Party voor de Cuijkse jeugd georganiseerd door JVC ZA2 - Stijn Pluk / Taurus
Vrijwilligersfeest georganiseerd door vrijwilligerscommissie samen met Taurus
Molukse middag bij Taurus aangestuurd door Nella Ririmasse
Jubileum diner bij de Leijgraaf onder supervisie van Hans Toussaint

Voor al deze activiteiten werden sponsoren bereid gevonden om een bijdrage te
leveren. Door hun bijdrage mogen we het hele jubileum ook een financieel geslaagd
evenement noemen.

11.

Vrijwilligerszaken

De commissie vrijwilligerszaken stelt zich ten doel om alle leden te betrekken bij het
uitvoeren van taken binnen de club. De commissie geeft ook de mogelijkheden aan om
invulling te geven aan participatiebijdrage en houdt bij wie die taak al verricht heeft.
Van ieder binnen de club wordt gevraagd bij te dragen in de vorm van vrijwilligerstaken.
In heel Nederland vragen clubs dit van hun leden. Alleen dan kunnen de verenigingen
overeind blijven. Een belangrijk bijkomend voor deel is dat meedoen binding creëert en
dat kinderen zien dat hun ouders de vereniging belangrijk vinden. Dit zorgt er voor dat
ook de kinderen zich meer binden aan de club en vanzelfsprekender zullen bijdragen.
Op de website is het vrijwilligersbeleid te lezen. Het inschrijven via de vrijwilligersapp is
verder doorgevoerd en wordt positiever ervaren. Marian Bovenkerk is een accurate
vrijwilliger bij wie de vrijwilligers hun vragen kunnen stellen m.b.t. de app. We hebben
de app nodig om goed in beeld te houden wie actief zijn geweest.
De voetbal.nl app zorgt voor een makkelijkere communicatie tussen leden en vereniging
en KNVB. Sommige leden vinden de voetbal.nl app nog een lastig middel, echter
inschrijven via de vrijwilligers@jvccuijk.nl mail is ook mogelijk. Het gaat dan om zaken
als inschrijven voor taken als kantinedienst, papierdienst, scheidsrechter zijn bij
jeugdwedstrijden, toernooien organiseren, de actie vriendenloterij coördineren of nog
andere taken.
De vrijwilligerscommissie heeft samen met Bureau 9 (ingehuurd door de gemeente Cuijk)
een ‘Denk mee met JVC-avond’ georganiseerd. Een positieve avond van waaruit meer
vrijwilligers zijn opgestaan. Op korte termijn wordt een vervolg gegeven aan deze avond.
De aanpak die gevolgd is bij de jubileum activiteiten heeft positief gewerkt en vormt de
basis voor het nieuwe seizoen. Voor elke activiteit komt er een verantwoordelijke die er
in samenspraak met de vrijwilligerscommissie mensen bij vraagt. Zodoende worden de
activiteiten gecoördineerd en ingepland in een jaarkalender.
In het bestuur is Robert Vredeveld aanspreekpunt voor de vrijwilligerszaken. De
commissie bestaat uit Marian Bovenkerk, Marco Janssen, Juanita Theunissen, Nordi
Bouadar en Leo Giesbers.

12.

Facilitaire zaken en accommodatie

Veel werk aan de accommodatie wordt verricht op momenten dat de voetballers op
school zitten of werken. Met een beperkte groep mensen is dit jaar toch opnieuw weer
een aantal verbeteringen aangebracht die het voor de vrijwilligers en trainers makkelijker
maken om goed te functioneren.
Zo werden op de bijvelden inhammen in de omheining gemaakt waardoor leiders en
trainers de doelen makkelijk kunnen opbergen, zodat de maaiers er geen last van
hebben. Gerrie en Tonnie maakten aan alle doeltjes wielen waardoor ze makkelijker
te verplaatsen zijn.
In de kantine werd het versleten meubilair vervangen. Verder kwam er een nieuwe kassa
die het voor vrijwilligers makkelijker maakt om de bestellingen af te rekenen en bij te
houden. Mede door een bijdrage van JVC Cuijk Juist Nu! Waren deze zaken te
verwezenlijken.
Huub van der Cruijsen is verantwoordelijk voor de accommodatie. Met hulp van Gerrie
Christiaans, Frank Smit, Dirk Jonker, Danny Verbeeten, Hans Vergeest en Gerard van
Thiel worden niet alleen de velden en de kleedlokalen onderhouden maar ook de tribunes

en de reclame borden beheerd. Hierbij mogen we opmerken dat dit jaar met name op de
NL Doet dag door onze senioren en vrijwilligers veel hulp is verleend bij het klussen.
Iedereen kan elke dag en bijdrage leveren door alles op te ruimen, zorgen dat de doelen
op hun plaats komen en de ballen te tellen en op te bergen. Als de ene vrijwilliger het
werk niet laat liggen voor een andere vrijwilliger maken we het elkaar veel makkelijker.
Materiaal beheer.
Elk jaar wordt veel geld besteed om ervoor te zorgen dat alle JVC teams er representatief
uit zien. Vanuit het kledingfonds wordt de wedstrijdkleding verzorgd en door sponsoren
kunnen veel teams ook beschikken over trainingspakken en tassen. Verder wordt elk jaar
een deel van de ballen vervangen, worden doelnetten vervangen en worden doelen
gerepareerd, zodat iedereen over goed materiaal beschikt.
Achter de schermen gebeurt dus veel en ook hier helpen steeds meer mensen vanuit hun
participatieplicht. Wilt u hier ook een bijdrage aan leveren, dan kan de
vrijwilligerscommissie u op het juiste spoor zetten.

